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Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 20. december 2021 

  Bestyrelse Gæster 

  Niklas Thomas Katrine Christie Nis Michael   

 Til stede X  X  X  X  X X   

 Ikke til stede         

          

Punkt Emne Status Action Ansvarlig Deadline 

2 Gennemgang af 
muligheder for 
projektet Grønne 
Vejhaver 

På dette møde som kun havde fremdrift på grønne vejhaver 
projektet på dagsordenen.  
 
Det blev opstillet og gennemgået følgende muligheder: Der var 
ved mødets afslutning enighed om at gå for scenarie 5, og 
dermed undersøge i de kommende uger om det er muligt at 
gennemføre projektet med dette sigte. 
 
Scenarie 1: 

• Lade områder ligge som de er etableret på ca. 4 meter 
Scenarie 2:  

• Områderne udvides til de oprindelige 6m længde som var 
tiltænkt af vejudvalget. Dog skal det ske i samråd med 
ejer af 1. og 2. sal i nr. 36 

Scenarie 3:  
• Områder fjernes og vej genetableres 

Scenarie 4:  
• Etablering af områder som ud for ejendomme 31 og 36 

som på godkendelse fra kommunen er ikke en mulighed 
som ønskes af ejere af nr. 31 og 36 

Scenarie 5: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersøge med KK at 
områder ikke bliver 
etableret ud for selve 
ejendommene men inden 
for deres matrikel 
 
Arrangere møde med 
beboere I nr. 31/36 og få 
skriftlig godkendelse på 
hvad de vil acceptere 
 
Tage kontakt til entreprenør  
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• Bibeholde etableret område på ca. 4 m ud for nr. 36 og 

udvide område til ca. 5,5m ud for nr. 31 
 
Næste skridt: 

• Idet det er bestyrelsens ansvar at arbejdet bliver udført 
korrekt, skal der i fremtiden altid være en repræsentant 
fra bestyrelsen der kan tage afgørelser ift. evt. ændringer 
i godkendte plan 

• Tage møde med Mette og Laura i nr. 36, for at høre 
hvordan vi kan løse problemet 

 
• Skabe et finansielt overblik over det nuværende arbejde 

der er udført 
      

 Næste møde Mandag den 10. januar kl. 20    

	
	


